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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 45 

rady města  
konané dne 31.10. 2007  

 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová 

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Městem Králíky a příspěvkovou organizací 

Mateřská škola, Červený Potok, okres Ústí nad Orlicí, IČ 75016761, na nemovitosti 
– budovu čp. 78 na st.p.č. 156, pozemky st.p.č. 156 a p.p.č. 97/3, 97/6, 97/7 v k.ú. 
Červený Potok, a dále budovu čp. 2  na st.p.č. 181, st.p.č. 181, budovu bez čp. nebo 
ev. na st.p.č. 189, st.p.č. 189 a části pozemků p.p.č. 533/5 a 533/1 v k.ú. Prostřední 
Lipka, to na dobu neurčitou a účinností od 01.01.2008. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/2007 s firmou Agile spol. s r.o. Ústí 

nad Orlicí na stavební úpravy parkovacích ploch v Králíkách a pověřuje starostku 
města jeho podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje, ve smyslu ustanovení  § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření číslo 135, 10042, 10040, 181, 
10043, 58508, 10045, 536, 560, 464 a 69830, kterými se  zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku  15.238.580 Kč.  

 RM schvaluje interní rozpočtové opatření na přesun prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu. 

zodpovědný:  finanční odbor  
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí petici občanů. Řešení stávající situace je v kompetenci ředitele ZŠ 

Králíky, 5.května 412, okres Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, Mgr. Vlastimil Kubíček, ředitel ZŠ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                starostka                                                                                   místostarosta 
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